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EDITAL DE LICITAÇÃO CONFORME LEI N. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0001/2017. 
MODALIDADE: CONVITE N.0001/2017. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
REPARTIÇÃO INTERESSADA: CÂMARA DE VEREADORES DE OURO VERDE - 
SC 
 
1 - DA LICITAÇÃO - ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS 
A CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE – ESTADO DE SANTA 
CATARINA,com sede na Rua João Maria Conrado, n. 425, centro, Município de Ouro 
Verde, inscrita no CNPJ sob n. 04.041.533/0001-72, neste ato representada pelo seu 
Presidente, Sr. Vilson Miguel Biotto, no uso de suas atribuições, torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade CONVITE, TIPO 
MENOR PREÇO GLOBAL, com abertura das propostas às 14:45 horas do dia 24 de 
Março de 2017, na sede da Câmara de Vereadores, devendo os documentos e as propostas ser 
entregues até às 14:30min horas do mesmo dia. 
O presente Processo Licitatório será regido pela Lei Federal n. 8.666/93, com suas alterações 
posteriores, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelas condições constantes 
neste Edital. 
 
2 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
2.1. O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação 
de Serviços Técnicos de Consultoria e Assessoria Contábil, Consultoria no E-Sfinge, 
Tributação, Licitações, Planejamento, Assessoria, através de prestação de serviços internos e 
externos, conforme descriminados a seguir: 
- Assessoria técnica contábil na área pública de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, LRF – 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal complementar nº 101/2000) e demais normas em 
vigor; 
- Relatório de Gestão Fiscal quadrimestralmente, a ser encaminhado ao TCE; 
- Emissão, controle e conferência de relatórios de prestação de contas mensal (Balancetes) ao 
Tribunal de Contas; 
- Encerramento do Exercício Financeiro, através do Balanço Geral e sua consolidação; 
- Serviço de consultoria contábil à distância, com emissão de pareceres e orientações técnicas 
via e-mail e outros meios de comunicação existentes; 
- Demais serviços na área contábil. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Além dos licitantes convidados, poderão participar da presente licitação os interessados 
cadastrados no Município na respectiva especialidade, desde que manifestem interesse com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para abertura dos 
envelopes, observadas as demais condições deste edital.  
 
4 – DA HABILITAÇAO  
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4.1. A documentação para habilitação dos licitantes, que deve constar do envelope nº. 01, é a 
seguinte: 
a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) ou pessoa física (CPF); 
b) Certidão Negativa de débitos junto à Fazenda Federal e de Dívida Ativa da União; 
c) Certidão Negativa de débitos junto à Fazenda Estadual; 
d) Contrato social e alterações, quando for o caso, ou contrato social consolidado; 
e) Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS; 
f) Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social (INSS), quando for o caso;  
g) Certidão Negativa Municipal da sede do licitante; 
h) Declaração de que cumpre o disposto na Constituição Federal, no Art. 7º, Inciso XXXIII: 
de que não emprega menor, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo no Anexo II. 
i) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas. (Lei n.12.440 de 07 de julho de 2011). 
j) Declarações de Renuncia ao prazo recursal conforme modelos no anexo III e o anexo IV – 
Essa declaração é de caráter facultativo. 
 
4.4. A presente documentação poderá ser apresentada em original ou cópia autenticada por 
Tabelião de Notas ou por servidor público designado. 
4.5. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. 
4.6. O envelope nº 01, contendo a documentação para habilitação, conterá na parte externa as 
seguintes indicações: 
 
ENVELOPE Nº 01 
ENDEREÇAMENTO: CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE - SC 
REFERENCIA: DOCUMENTAÇÃO – CONVITE N. 0001/2017 – PROCESSO 
LICITATÓRIO N. 0001/2017 
PARTICIPANTE: NOME/RAZÃO SOCIAL 
 
5. DA PROPOSTA 
 
5.1. A proposta deverá ser apresentada em formulário próprio, anexo ao edital, datilografada, 
por impressão em sistema eletrônico de processamento de dados ou manuscrita em letra 
legível, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em envelope 
lacrado, de forma a não permitir a sua violação, constando na parte externa as seguintes 
indicações: 
 
ENVELOPE Nº 02 
ENDEREÇAMENTO: CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE - SC 
REFERENCIA: PROPOSTADE PREÇOS – CONVITE N. 0001/2017– PROCESSO 
LICITATÓRIONº 0001/2017. 
PARTICIPANTE: RAZÃO SOCIAL/NOME 
 
5.2. Os preços deverão ser cotados de forma global descrito no objeto, indicando valores 
unitário e total. 
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5.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 30 (trinta) dias. 
5.4. As propostas apresentadas em desconformidade com o presente ato convocatório serão 
automaticamente desclassificadas. 
 
6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço global, nas condições 
dispostas neste Convite.  
6.2. Verificada a igualdade de condições entre duas ou mais propostas, será considerado como 
critério de desempate o sorteio. 
6.3. Para as Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, ficam assegurados os benefícios 
constantes na LC 123/06, também em relação à proposta e critérios de desempate(Art. 44 e 45 
da LC 123/06). 
 
7. DA FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E PRAZOS CONTRATUAIS 
7.1 O presente contrato vigerá a partir da data de sua assinatura, vigorando até 31 de 
dezembro de 2017. 
7.2. O pagamento será feito em moeda corrente nacional, mediante apresentação da nota fiscal 
com pagamento em até 30 (trinta) dias após a emissão mesma. 
7.3. O contrato decorrente do presente instrumento poderá ser prorrogado por conveniência e 
interesse da Administração Pública e por livre acordo entre as partes. 
7.4. Em caso de prorrogação do contrato decorrente do presente certame utilizar-se-á o IGP-M 
medido pelo IBGE como indexador para reajuste dos preços que forem contratados. 
 
8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 8.1. O objeto da presente licitação deverá ser prestado junto à sede do CONTRATANTE e 
quando da necessidade até mesmo na sede da empresa contratada. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 
9.1. A licitante adjudicada do objeto, e que o executar, comprometer - se - á integralmente 
pela prestação dos serviços contratados, bem como: 

a) Não cobrar qualquer ônus a não ser aquele licitado; 
b) Estar sempre à disposição da administração no que diz respeito ao objeto de licitação; 

 
10. PENALIDADES 
10.1. O licitante, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará  
sujeita às seguintes penalidades: 
10.1.1. Advertência; 
10.1.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta; 
10.1.3. Suspensão do direito de licitar junto à Câmara de Ouro Verde – SC. 
10.1.4. Declaração de inidoneidade. 
 
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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11.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Licitação correrão por conta 
da seguinte dotação orçamentaria, consiganada no Orçamento Anual para exercício de 2017:  
02.1001.31.101.0101.2.1.33900000 - Manutenção das Atividades Legislativas. 
 
12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1. As demais informações sobre o presente Processo Licitatório, poderão ser obtidas na 
Câmara de Vereadores de Ouro Verde – SC, ou através do Fone-fax n. (049) 3447 0034. 
12.2. A apresentação da proposta implica na aceitação total, automática e irrestrita das 
condições deste Edital, por parte do licitante. 
12.3. Dos atos praticados no presente processo licitatório caberão os recursos administrativos 
previstos no artigo 109 de Lei 8.666/93, com suas atualizações. Contados de sua notificação, 
observadas as condições da proposta declarada vencedora. 
12.4. Não será permitida a sub contratação do objeto da presente licitação. 
12.5. Fazem parte integrante deste Edital Anexo I Minuta de Contrato, Anexo II Declaração 
da não empregabilidade de menores, Anexo III – Termo de Renuncia fase Habilitação e 
Anexo IV – Termo de Renuncia fase Propostas, Anexo V - Proposta de Preços. 
12.6. O Presidente da Camara Muncicipal poderá anular ou revogar a presente licitação, antes 
da assinatura do contrato ou expedição do pedido, por ato devidamente justificado. 

 
Ouro Verde- SC em 10 de Março de 2017. 
 
 
 
        Vilson Miguel Biotto 
Presidente da Câmara Municipal 
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ANEXO I  

MINUTA DE CONTRATO 
 
A Câmara Municipal de Ouro Verde – SC, com CNPJ/MF 04.289.447/0001-83, neste ato 
representado pelo seu Presidente, Sr Vilson Miguel Biotto, brasileiro, casado, agricultor, 
portador do CPF/MF n. 008.892.239-12 Carteira de Identidade n. 1.121.661-1 SSP/SC, a 
seguir denominado CONTRATANTE, e, de outro lado à empresa . . . . . . .,pessoa jurídica de 
direito privado, com CNPJ n. . . . . . . , com sede na . . . . . . . ., n. . . . . . , na cidade de. . . . . . , 
Estado de. . . . . , neste ato representado pelo Sr. . . . . . , brasileiro, . . . . . . . , Portador da 
Cédula de Identidade n.. . . . . . . . , com CPF n. . . . . . . . . , residente e domiciliado na cidade 
de . . . . . . . . . . . . . , a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o 
constante nas cláusulas a seguir enumeradas: 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Vincula-se o presente Contrato às normas previstas na Lei n. 
8.666/93, e o Convite n. 0001/2017. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de 
Serviços Técnicos de Consultoria e Assessoria Contábil, Consultoria no E-Sfinge, Tributação, 
Licitações, Planejamento, Assessoria, através de prestação de serviços internos e externos, 
conforme descriminados a seguir: 
- Assessoria técnica contábil na área pública de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, LRF – 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal complementar nº 101/2000) e demais normas em 
vigor; 
- Elaboração de relatórios resumidos de execução orçamentária bimestral e relatório de 
Gestão Fiscal quadrimestralmente, a ser encaminhado ao TCE – LRF CIDADAO; 
- Emissão, controle e conferência de relatórios de prestação de contas mensal (Balancetes) ao 
Tribunal de Contas; 
- Encerramento do Exercício Financeiro, através do Balanço Geral e sua consolidação; 
- Serviço de consultoria contábil à distância, com emissão de pareceres e orientações técnicas 
via e-mail e outros meios de comunicação existentes; 
- Demais serviços na área contábil. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA –DO REGIME DE EXECUÇÃO 
O regime de execução é direta, sendo expressamente vedada a sub-contratação, sendo que a 
contratada deverá entregar o objeto licitado, conforme condições e especificações constantes 
do Processo n. 0001/2017 e Convite n. 0001/2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
O preço a ser pago pelo objeto deste contrato, é de R$ ..............., mensais, mediante 
apresentação de Nota Fiscal.  
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CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 
O pagamento será em moeda corrente nacional, com até 30 (trinta) dias após a apresentação 
da respectiva Nota Fiscal. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE DE PREÇOS 
1. A vigência do presente Contrato tem início na data de sua assinatura e término em prazo 
anual podendo ser revogado em 31 de dezembro de 2017.   
2. O presente contrato poderá ser prorrogado em duas hipóteses: 

a) Por conveniência e interesse da Administração Pública; 
b) Por livre acordo entre as partes. 

3. Em caso de prorrogação do contrato decorrente do presente certame utilizar-se-á o IGP-M 
medido pelo IBGE como indexador para reajuste dos preços que forem contratados. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
A contratada não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, sem o expresso 
consentimento do contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Além do previsto na Cláusula Primeira do presente contrato, a Contratada obriga-se a: 
 
a) Tratar como confidenciais as informações e dados contidos no SISTEMA do 
CONTRATANTE, guardando total sigilo em relação a terceiros.  
b) Arcar com todas as despesas com encargos trabalhistas, previdenciários, ambientais etc...  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
Atrasos injustificados na execução do objeto do presente Contrato sujeitará a Contratada, 
independentemente de outras cominações, ao pagamento de multa na ordem 5% (cinco por 
cento) sobre o valor total deste Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro. A inexecução total ou parcial do Contrato importará a Contratada a 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Ouro Verde - SC, pelo 
prazo desde já fixado em 02 (dois) anos, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem 
como multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato. 
 
Parágrafo Segundo. Os valores resultantes das multas aplicadas serão descontados dos 
créditos a que a Contratada tiver direito, ou cobrados judicialmente. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido: 
 
I - por acordo entre as partes; 
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II - unilateralmente pelo Contratante se assim o exigir o interesse público; 
II - pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato ou por descumprimento de 
qualquer de suas cláusulas; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do presente processo Licitatório correrão por conta dos recursos 
constantes no orçamento público municipal de 2017. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO COMPETENTE 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Abelardo Luz – Estado de Santa Catarina, com prevalência 
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para adoção de medidas judiciais 
decorrentes do presente contrato. 
 
E por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma. 
 
Ouro Verde – SC, .... de .... 2017. 
 
 
Vilson Miguel Biotto       
Presidente        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Contratante.        Contratada 
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A N E X O II 

 
DECLARAÇÃO DA NÃO EMPREGABILIDADE DE MENORES 

 

 

 

................................................................................, inscrito no CNPJ n.º 
............................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
......................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 
.............................. e do CPF nº ......................................., DECLARA, para fins do disposto 
no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (*). 
 
 
............................................. 
(data) 
 
............................................................................... 
(representante legal) 
 
 
 

(* Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO DE RECURSO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
 
A Empresa __(nome)__, ausente nesta data ao ato de abertura dos envelopes relativos ao 
presente Edital de _____________________ n.º ____/____, declara e torna público que 
renuncia ao prazo recursal relativo a fase de habilitação, previsto no art. 109 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações. 
 
cidade, data 
 
 
(assinatura) 
Diretor, Sócio-gerente ou Equivalente. 
 
Obs.: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar os trâmites 
licitatórios. 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO DE RECURSO FASE DE PROPOSTAS 
 

 
 
A Empresa __(nome)__, ausente nesta data ao ato de abertura do envelope relativo ao 
presente Edital de _____________________ n.º ____/____, declara e torna público que 
renuncia ao prazo recursal relativo a fase de Proposta previsto no art. 109 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações. 
 
Cidade, data 
 
 
(assinatura) 
Diretor, Sócio-gerente ou Equivalente. 
 
Obs.: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar os trâmites 
licitatórios. 
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ANEXO V 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Nome da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Cidade: 

 
Objeto Valor Mensal TOTAL 

Contratação de pessoa física ou 
jurídica para prestação de Serviços 
Técnicos de Consultoria e 
Assessoria Contábil, Consultoria no 
E-Sfinge, Tributação, Licitações, 
Planejamento, Assessoria, através 
de prestação de serviços internos e 
externos 

  

 
 
Ouro Verde, 10 de Março de 2017. 
 
 
 

___________________________ 
Responsável pela empresa 

 

 

 

 

 

 


